CARTAS
Natação: Aula de Alegria
Carla Damazio
Professora
Rio de Janeiro/RJ
COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, atuante na área da educação especial, apreciei
muito o relato da última edição “Hoje a aula é de alegria!”, que falava justamente da minha
atividade, que é dar aulas de natação para pessoas deficientes. Parabéns pelo trabalho tão
sério desenvolvido.
Novas Seções
Izabel Câmara
Professora
Escada/PE
AS REPORTAGENS DA REVISTA Nº 6, bem como as novas seções, vieram de encontro às
minhas necessidades. A nova seção LIVROS me será muito útil, pois tenho dificuldade em
encontrar literatura específica sobre os deficientes visuais, e não tinha como conhecê-la.
Agora ficou mais fácil. Gostaria inclusive de mais detalhes sobre os livros, como preço e
formas de aquisição, pois onde moro é muito difícil encontrá-los.
Parabéns!
Maria da Conceição Feitosa
Pedagoga
Curitiba/PR
OS ARTIGOS DA EDIÇÃO PASSADA sobre metodologia e práticas didáticas estão me sendo muito
úteis. Estou me baseando neles para desenvolver meu trabalho com os alunos dos
Adicionais de Curitiba, no Instituto de Educação do Paraná. Vocês estão de parabéns pelo
alto nível literário. Gostaria de obter mais informações sobre esportes para deficientes
visuais nas próximas edições.
Sugestão
Cirlene Volani
Professora
Canoinhas/SC
NESTE ESPAÇO SÓ ME CABE tecer elogios à equipe organizadora desta conceituada revista
pelos artigos tão bem apresentados. Sugiro que considerem a possibilidade da revista ser
publicada mensalmente, para o enriquecimento dos profissionais da área.
Escuela Nacional para Ciegos
Prof. Salvador Valdes Cardenas
DiretordaEscuelaNacionalparaCiegos
México, DF
AGRADECEMOS o recebimento da revista nº 6, a primeira que nos foi enviada, e esperamos
seguir contando com suas próximas publicações relacionadas aos deficientes visuais, que
certamente serão de grande ajuda para nós.
NOVOS TELEFONES DO IBC
Os telefones do IBC mudaram:

543-1119
543-1180
543-1165
543-1169
543-1184
543-1208
543-2012
543-1018
543-1188
543-2024
543-1266
543-2030
543-1174
Fax: 275-3745
Anote também nosso e-mail:
ibc@infolink.com.br

